
                                                                          نمره : مشخصات دانش آموز زمان امتحان      مشخصات امتحان                           

 دبيرستان متوسطه دوم 

 جواهر بهبهانی شاهد  

     

                                                       دبير امضا نام: صبح  8ساعت:  2 فيزیک درس:

 نام خانوادگی: 11/10/1400تاریخ:  رشته: علوم تجربی 

 :ماره كالسش دقيقه 120مدت:  پایه: یازدهم 

 بارم    می باشد 13توجه: تعدادسواالت                                ت صفحه اول         سواال                   صفحه می باشد               دوتوجه:سواالت در     ردیف  

 5/1           مفاهيم زیر را تعریف كنيد.                                                                                                        1    

 الف(تعریف كيفی ميدان الکتریکی    ب( فروریزش الکتریکی   ج( قانون اهم           

 5/1    جاهای خالی را با كلمات مناسب پر كنيد.                                                                                            2    

 .......بار الکتریکی در نقاط نوک تيز سطح رسانا بيشتر از نقاط دیگر است.الف(.....................          

 ب( خازن وسيله ای است كه می تواند................................و.................................را در خود ذخيره كند.          

 ور دهد، معموال با یکای ..............................مشخص می شود.ج(حداكثر باری كه باتری خودرو می تواند از خود عب          

 د( ..............................یک نوع مقاومت متغير است كه از سيمی با ............................ نسبتا زیاد ساخته شده است.          

 /75اندازه گيری كرد؟ با رسم شکل مدار شرح دهيد.                        الف( مقاومت درونی یک مولد را چگونه می توان      3    

 1  ب( به چه موادی نيمه رسانا می گویند؟ دو مثال بزنيد.                                                                                      

 /5        ج( آزمایش فاراده را شرح دهيد.                                                                                                           

  /5                     د( برق گيرها چگونه ساختمان ها را از گزند آذرخش در امان نگه می دارند؟                                         

 /75      و( كاربرد الکتروسکوپ را نام ببرید. )سه مورد(                                                                                           

 1                                                                                          عبارت درست را از داخل پرانتز انتخاب كنيد.    4    

 الف( جهت ميدان الکتریکی در اطراف یک بار مثبت ، به سمت )  بار /  خارج از بار ( است .          

 ب( در حسگر كيسه های هوای برخی خودروها از ) خازن / رئوستا ( استفاده می شود.          

 الکتریک ، بيشينه ولتاژ قابل تحمل توسط خازن را ) افزایش می دهد / تغيير نمی دهد (. ت( حضور دی          

 ث( اگر یک سيم مسی را دو ال كنيم ، مقاومت آن ) كاهش / افزایش ( می یابد.          

 1                                           خطوط ميدان الکتریکی مر بوط به موارد زیر را رسم كنيد:                                    5   

  الف( دوبار مثبت نقطه ای مثبت هم اندازه        ب( دو صفحه ی رسانای موازی دارای بار ناهمنام            

 1 كثر مقاومت به حداقل مقاومت چقدراست؟  نسبت حدادراختيار داریم.  3cm 40×30×20مستطيلی به ابعاد مکعب     6   

 



 بارم دوم سواالت صفحه ی ردیف

را داخل یک ميدان الکتریکی یکنواخت كه خطوط آن قائم وبه طرف پایين می باشد،  g 1/گلوله ای به جرم  7  

   بار الکتریکی گلوله را بيابيد، در صورتيکه اندازه ی ميدان نوع واندازه ی معلق قرار دارد. 
𝑁

𝑐
 باشد. 510

 

5/1 

     cµ3-= 3q            س مثلث قائم الزاویه ای ثابت شده اند ، أباردار در رسه ذره ی    8  

  قائمه را رأس خالص وارد بر ذره ی واقع در نيروی الکتریکی 

 3m               آن را بر حسب نيوتن بيابيد.بردارهای یکه واندازه ی بر حسب 

                                       2c/2N.m 910×9K= 
                                                                             cµ=21q    3m   c µ= 42q 

 

5/1 

از هم قرار دارند ، در چه نقطه ای شدت ميدان  30cmدر فاصله ی  cµ= 82qو  cµ= 321qدو ذره ی باردار    9 

 الکتریکی برآیند صفر است ؟

25/1 

جا به جا می كنيم ،اگر انرژی پتانسيل الکتریکی  Bبه نقطه ی  Aرا ازنقطه ی  2µc-در یک ميدان الکتریکی بار  10 

  )AV – BV (پتانسيل الکتریکی باشد ، اختالف   j5-10×6و   -j 5-10×3به ترتيب   Bو Aبار در نقطه ی 

  چقدر است ؟ 

 

 1 

 است را با  3cmو فاصله ی بين دو صفحه  10cmخازنی با صفحات دایره ای شکل كه شعاع صفحات آن    11

 وصل كرده ایم ، محاسبه كنيد : 10vمی باشد ، به اختالف پتانسيل  3كه ثابت آن  دی الکتریکی

 2N.m/2c 12-= 9×10 0E                                     الف( بار ذخيره شده روی صفحات خازن ؟        

 π = 3                                                                                     ب( انرژی ذخيره شده در خازن ؟

75/1 

  6s2t=و 4s=1tیک رسانا می گذرد، جریان الکتریکی متوسط بين دو لحظه ی از 4t2q=3t+باری به معادله ی  12 

 را بيابيد.

 1 

 در مدار روبه رو بيابيد: 13 

 الف( جریان مدار ؟

 ؟  AV – BVب( 

 به مدار می دهد ؟ min 10در مدت  2Eج( انرژی كه مولد 

 
 
 
 
 
 
 

 
 1 

75/ 

75/ 

 لؤلؤموفق باشيد.
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